SMLOUVA O PARTICIPACI
Níže uvedeného dne uzavřely níže uvedené smluvní strany
Obchodní firma:
[●]
IČ:
[●]
se sídlem:
[●]
zapsaná u:
[●]
zastoupená:
[●]
(dále jen „Poskytovatel“)
a
(Varianta pro fyzickou osobu)
Jméno a příjmení:
[●]
Rodné číslo/Datum narození: [●]
Trvale bytem:
[●]
(Varianta pro právnickou osobu)
Obchodní firma:
[●]
IČ:
[●]
se sídlem:
[●]
zastoupená:
[●]
(dále jen „Investor“)
a
Obchodní firma:
BONDSTER Marketplace s.r.o.
IČ:
03114147
se sídlem:
U libeňského pivovaru 63/2, 180 00 Praha 8
zápis:
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 227708
zastoupená:
Michal Ondrýsek, jednatel, a Michäel März, jednatel
(dále jen „Provozovatel“)
na základě ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění tuto Smlouvu
o participaci.
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Poskytovatel poskytl třetí osobě (Dlužníkovi) níže specifikovaný Úvěr, který na Portálu nabízí
pro účely Participace. Investor má zájem do tohoto Úvěru investovat a získat na něm níže
specifikovanou Participaci.
1.2. Provozovatel je provozovatelem Portálu, prostřednictvím kterého Poskytovatel a Investor
uzavírají tuto smlouvu. Provozovatel dále na základě a za podmínek této smlouvy poskytuje
vybrané služby Investorovi a Poskytovateli.
2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Investor na základě této smlouvy a za podmínek stanovených všeobecnými obchodními
podmínkami společnosti Bondster Marketplace s.r.o., IČ: 03114147, se sídlem: U libeňského
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pivovaru 63/2, 180 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, sp. zn. C 227708, ze dne _________ (dále a před jen „Podmínky“) a Smlouvou
o uživatelském účtu získává Participaci, která je specifikována v příloze této smlouvy – tzv. Listu
participace. Poskytovatel na základě této smlouvy a za podmínek stanovených Smlouvou o
spolupráci tuto Participaci na Úvěru umožňuje a souhlasí s ní.
2.2. Participace představuje závazkový vztah mezi Poskytovatelem a Investorem, na základě kterého
získává Investor práva dle této smlouvy a Podmínek, zejména pak právo na Podíl na jistině Úvěru
a Podíl na úroku Úvěru. Participace vzniká Investorovi k okamžiku nabytí účinnosti této
smlouvy.
2.3. Smluvní strany se dále dohodly, že Investorovi za účelem zajištění vzniká zástavní právo
k Pohledávce Poskytovatele za Dlužníkem vyplývající z níže specifikovaného Úvěru, a to
k okamžiku zahájení Vymáhacího procesu. Zástavní právo dle předchozí věty se zřizuje ve výši
k okamžiku zahájení Vymáhacího procesu dosud nesplacené části Podílu na jistině Úvěru a
Podílu na úroku Úvěru. Pro vyloučení pochybností se výslovně uvádí, že zřízením zástavního
práva dle tohoto článku není dotčeno právo Poskytovatele jakkoli nakládat se zastavenou
Pohledávkou ani nedochází k omezení Poskytovatele při správě zastavené Pohledávky (vč. jejího
vymáhání).
2.4. V souvislosti se zástavním právem dle čl. 2.3 této smlouvy se Investor s Poskytovatelem dohodli,
že se vylučuje použití ustanovení § 1336 až 1338, 1353, 1390 a 2017 občanského zákoníku.
Investor dále souhlasí, že nebude činit oznámení podle § 1335 odst. 2 občanského zákoníku.
3. CENA A NÁKLADY

3.1. Investor uhradí Poskytovateli za Participaci Kupní cenu ve výši [●] Kč.
3.2. Přesné podmínky a způsob provedení úhrady Kupní ceny jsou uvedeny v Podmínkách.
3.3. Počínaje zahájením Vymáhacího procesu je Investor povinen uhradit Poskytovateli odměnu za
výkon správy, uplatňování a vymáhání Úvěru. Pro vyloučení pochybností platí, že do zahájení
Vymáhacího procesu je výkon správy, uplatňování a vymáhání Úvěru bezplatný. Odměna dle
tohoto článku je stanovena jako [●] % z podílu Investora na obdržené (vymožené) Platbě
dlužníka dle čl. 7.5. část C Podmínek a zahrnuje v sobě všechny náklady Poskytovatele spojené
se správou, uplatněním či vymáháním Úvěru. Smluvní strany se dohodly, že odměna bude
uhrazena tak, že Poskytovatel si započte příslušnou část odměny vždy oproti příslušné
pohledávce Investora za Poskytovatelem dle čl. 7.5 část C Podmínek (tj. oproti podílu Investora
na příslušné Platbě dlužníka); Investor s provedením tohoto započtení výslovně souhlasí. V
případě, že souhrnná hodnota všech splatných pohledávek Investora za Poskytovatelem dle čl.
7.5 část C Podmínek (tj. v případě, že souhrnná hodnota podílu Investora na všech obdržených
Platbách dlužníka) bude nižší než odměna, snižuje se odměna o tento rozdíl.
4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Investor bere na vědomí a souhlasí s tím, že ke dni uzavření této smlouvy není přístupný tzv.
sekundární trh, tj. že není možné Participaci převést na třetí osoby, a to ani na jiné Investory.
4.2. Tato smlouva se ve vztahu k Investorům řídí Podmínkami. Ve vztahu k Poskytovatelům se tato
smlouva řídí Smlouvou o spolupráci. Výrazy použité v této smlouvě s velkým písmenem mají
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stejný význam jako v Podmínkách (v případě Investorů) nebo jako ve Smlouvě o spolupráci
(v případě Poskytovatelů). Podmínky i Sazebník, které jsou účinné ke dni uzavření této smlouvy,
jsou dostupné v rámci Portálu a na internetových stránkách Provozovatele a Poskytovatel
i Investor prohlašují, že se s nimi před uzavřením této smlouvy seznámili.
4.3. Investor podpisem této smlouvy výslovně přijímá následující ustanovení Podmínek, rozumí jim,
souhlasí s nimi a nepovažuje je za překvapivá:
4.3.1. čl. 1.3 a 1.4 část A Podmínek, které se týkají případů, kdy a za jakých okolností mohou
být prováděny změny Podmínek a s tím spojených důsledků;
4.3.2. čl. 7.4 část A Podmínek, který obsahuje omezení možnosti převádět Participace na třetí
osoby;
4.3.3. čl. 4.6. část C Podmínek, který obsahuje specifickou možnost Poskytovatele částečně
odstoupit od Smlouvy o participaci;
4.3.4. čl. 7 část C Podmínek, který obsahuje specifická omezení a pravidla pro správu a
vymáhání Úvěru;
4.3.5. čl. 8 část C Podmínek, který obsahuje specifická omezení a pravidla pro odstoupení od
Smlouvy o participaci a možnosti Ukončení participace a Vystoupení z investice.
4.4. Investor dále výslovně prohlašuje, že:
4.4.1. si je vědom všech rizik, která jsou spojena se získáním Participace a s uzavřením
Smlouvy o participaci a všech souvisejících smluv, a to zejména rizika nedobytnosti
Pohledávek z Úvěru, na němž Investor získává Participaci;
4.4.2. si je vědom toho, že na základě této smlouvy nezískává vymahatelná práva přímo vůči
Dlužníkovi a že veškerá práva z Úvěrové smlouvy má vůči dlužníkovi pouze
Poskytovatel;
4.4.3. Provozovatel ani Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za ztráty, které Investorovi
mohou vzniknout v souvislosti s Participací (tj. zejména v případě, kdy Dlužník nebude
plnit své závazky z příslušné Úvěrové smlouvy).
4.5. Tato smlouva nabývá účinnosti v okamžiku jejího uzavření.
4.6. Jakékoliv změny či doplnění této smlouvy mohou být učiněny pouze ve formě písemných
dodatků podepsaných smluvními stranami. Omezení dle předchozí věty se neuplatní v případě
dohody o ukončení Smlouvy o participaci uzavírané smluvními stranami v případech a postupem
uvedenými v čl. 8 část C Podmínek.
4.7. Smluvní strany si její obsah přečetly, prohlašují, že jsou s ním srozuměny a souhlasí s ním, a na
důkaz toho připojují své podpisy.
Podpisy stran:
Investor: [●]
Datum a čas: [●]
Místo: portál www.bondster.com
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Provozovatel: BONDSTER Marketplace s.r.o.
Datum: [●]
Místo: Praha
_____________________________________
jméno, funkce

Poskytovatel: [●]
Datum: [●]

Obchodní firma: [●]
Na základě plné moci
BONDSTER Marketplace s.r.o.
___________________________________
Jméno, funkce
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Příloha č. 1 Smlouvy o participaci
List participace
ID Úvěrové smlouvy

[●]

ID Dlužníka

[●]
1. Podíl na jistině Úvěru v celkové výši [●] Kč.
2. Podíl na úroku Úvěru, a to ve výši [●] % z Podílu na
jistině Úvěru dle bodu 1 a za období ode dne
uzavření této smlouvy do dne úplného uhrazení
jistiny Úvěru ze strany Dlužníka.

Specifikace (složení)
Participace
Datum poskytnutí Úvěru

[●]

Datum splatnosti Úvěru

[●]

Sankční poplatky v případě
nesplácení

ANO/NE (v případě, že ano, tak 0,1% denně)

Úroky z prodlení

ANO/NE (v případě, že ano, tak xx% p.a.)

Garance ukončení participace

ANO/NE, počet dní po splatnosti [●]

Vystoupení z investice

ANO/NE, výše poplatku, datum do kdy lze vystoupit: [●]
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